
 

 

 

 
 شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةالقوائم المالية الموحدة المرحلية 
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Uشركة الراجحي المصرفية لإلستثمار 
U)شركة مساهمة سعودية( 

Uالمركز المالي الموحدة المرحليةئمة قا 

U)بآالف الرياالت السعودية( 

 
 

م 30/9/2005
 )غير مراجعة(

م31/12/2005
 )مراجعة(

 م 30/9/2006
 )غير مراجعة(

  إيضاح

 :الموجودات    
 النقد والمعادن الثمينة  3.307.225 2.903.086 2.499.507

. 
4.708.260 

 
5.779.736 

 
4.377.515 

  مؤسسة النقد العربي  لدىأرصدة 
 السعودي  

 مطلوبات من البنوك  1.355.914 2.430.942 1.142.151

 :ستثماراتإلصافي ا    
  متاجرة  34.674.024 23.398.060 26.509.374
 بيع بالتقسيط  51.328.475 47.475.367 41.828.662
 استصناع  2.265.777 2.557.082 2.667.949
 مرابحة  2.337.208 6.483.177 6.440.841

 متنوعة  352.544 220.998 248.759

77.695.585  ستثماراتاالإجمالي صافي  3 90.958.028 80.134.684

  جارية مدينة عمالءحساباتصافي   384.537 226.884 370.438

 ممتلكات مستثمرة  194.240 194.240 181.317

 ابتةصافي موجودات ث   1.757.846 1.364.205 1.163.779

 صافي موجودات أخرى     1.909.337 2.004.204 1.492.849

89.253.886  إجمالي الموجودات   104.244.642 95.037.981

 
U الموحدة المرحلية الموجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم المالية) 11(رقم الى ) 1(رقم تعتبر اإليضاحات المرفقة من  

 
 يتبع  
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Uثمارشركة الراجحي المصرفية لإلست 
U)شركة مساهمة سعودية( 

U تابع(المركز المالي الموحدة المرحلية قائمة( 

U)بآالف الرياالت السعودية( 
 

م 30/9/2005
 )غير مراجعة(

م31/12/2005
 )مراجعة(

م 30/9/2006
 )غير مراجعة(

ايضاح  

 المطلوبات وحقوق المساهمين    
 :  المطلوبات    

 لوبات للبنوكمط  1.761.258 3.434.549 2.927.495
 تمويل مرابحة مشترك من بنوك 7 1.875.000 - -

 ودائع العمالء  73.316.360 70.112.192 68.676.671
 
 

2.369.373 

 
 

2.288.419 

 
 

2.107.141 

 بما فيها تأمينات(حسابات عمالء أخرى  
اإلعتمادات والضمانات واألمانات والشيكات 

 )المقبولة والحواالت
 مطلوبات أخرى       7.084.971 5.733.527 3.100.769

77.074.308  إجمالي المطلوبات   86.144.730 81.568.687
 :حقوق المساهمين    

 رأس المال 8 6.750.000 4.500.000 4.500.000

 إحتياطي نظامـي   3.658.332 3.658.332 2.250.000

 إحتياطي عــام    1.400.000 1.400.000 1.400.000

 أرباح مبقاة 8 6.291.580 3.319.253 4.029.578

 إجمالي أرباح مقترح توزيعها   - 591.709 -

12.179.578  إجمالي حقوق المساهمين   18.099.912 13.469.294

89.253.886 95.037.981 104.244.642  
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 المساهمين 
 

Uالموحدة المرحلية الموجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم المالية) 11(رقم الى ) 1(رقم من  عتبر اإليضاحات المرفقةت U 
 

U
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 شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار
U)شركة مساهمة سعودية( 
U الدخل الموحدة المرحليةقائمة 

U)غير مراجعة( 
U)بآالف الرياالت السعودية( 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في

     م30/9/2006 م30/9/2005 م30/9/2006 م30/9/2005
     :الدخل

 :دخل اإلستثمارات
 متاجرة  504.147 250.903 1.196.985 783.048

 بيع بالتقسيط 1.352.031 1.127.152 3.960.615 2.944.357
 إستصناع 58.531 70.933 184.566 229.051
 مرابحة 70.076 99.785 306.200 267.728
 متنوعة  2.031 11.143 3.635 21.144

 إجمالي دخل اإلستثمارات  1.986.816 1.559.916 5.652.001 4.245.328
 عائدات مدفوعة  الستثمارات عمالء ألجل  )185.386( )91.880( )594.527( )125.648(

 
- 

 
)43.878( 

 
- 

 
)27.360( 

 عائدات مدفوعة لتمويل مرابحة مشترك 
    من بنوك

 صافي دخل االستثمارات 1.774.070 1.468.036 5.013.596 4.119.680
 إيرادات ممتلكات مستثمرة 4.869 4.472 14.045 13.717
 أتعاب المضاربة 15.094 63.248 75.990 88.073

 صافي أتعاب الخدمات المصرفية 293.077 367.051 1.271.149 856.954
 بيةصافي أرباح تحويل عمالت أجن 70.167 92.854 260.520 290.054
 دخل العمليات األخرى 60.827 57.462 181.177 162.622

 إجمالي دخل العمليات 2.218.104 2.053.123 6.816.477 5.531.100
 :المصاريف    

  رواتب ومزايا الموظفين 233.315 185.882 702.453 563.132
 إيجارات ومصاريف مباني 39.172 28.990 103.432 83.794

  صافي،إستثمارات وأخرى  مخصص 50.516 52.226 196.250 501.465
 مصاريف عمومية وإدارية أخرى 156.693 124.521 463.619 371.029
 إستهالك وإطفاء 46.046 39.492 126.340 116.012

 مصاريف مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة 693 693 2.056 2.057

 ريف العملياتإجمالي مصا 526.435 431.804 1.594.150 1.637.489

 صافي دخل الفترة 1.691.669 1.621.319 5.222.327 3.893.611
 )9ايضاح (المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة   مليون675  مليون675  مليون675  مليون675

)9إيضاح ) (بالريال السعودي(ربح السهم للفترة   2.51 2.40 7.74 5.77

U الموحدة المرحلية الموجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم المالية) 11(رقم الى ) 1(رقم تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
U
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 شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار
U)شركة مساهمة سعودية( 

U التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة المرحليةقائمة 
U)غير مراجعة( 

U)بآالف الرياالت السعودية(U 

اجمالي أرباح  اإلجمالي      
مقترح 

 هاتوزيع

إحتياطي  أرباح مبقاة
 عام

إحتياطي 
 نظامي

   رأس المال

  
 

   
 لفترة التسعة أشهر المنتهية 

U م2006 سبتمبر 30فيU 
 الرصيد في بداية الفترة 4.500.000 3.658.332 1.400.000 3.319.253  591.709  13.469.294 

 المحول الى الزكاة المستحقة - - - - )141.709( )141.709(

 
)450.000( 

 
)450.000( - - - -  

 توزيعات أرباح مدفوعة عن
    الربع األخير من العام

    السابق

 )8ايضاح (اصدار أسهم منحة  2.250.000 - - )2.250.000( - -

 صافي الدخل للفترة - - - 5.222.327 - 5.222.327

 الرصيد في نهاية الفترة 6.750.000 3.658.332 1.400.000 6.291.580 - 18.099.912

 لفترة التسعة أشهر المنتهية       
 U م2005 سبتمبر 30فيU 

 
 8.535.967 

 
- 

 
 2.635.967 

 
1.400.000 

 
2.250.000 

 
2.250.000 

 ،الرصيد في بداية الفترة 
      كما ورد سابقا

 1.649.038  1.649.038 - - - -  

 أرباحالتغير في عرض اجمالي 
   مقترح توزيعها كما في

   بداية الفترة

 
 

 
 1.649.038 

 
 2.635.967 

 
1.400.000

 
2.250.000

 
2.250.000  

 الرصيد المعدل في بداية 

   الفترة

 650.000 -  650.000 - - -  
 أثر تطبيق معيار المحاسبة

  المعدل 39  الدولي 

  الزكاة المستحقةإلى المحول - - - - )74.038( )74.038(

)1.575.000( )1.575.000( - - - - 
 توزيعات أرباح مدفوعة عن

   العام السابق

 اصدار أسهم منحة 2.250.000 - - )2.250.000( - -

)900.000( - )900.000( - - - 
 توزيعات أرباح مرحلية

 صافي الدخل للفترة - - - 3.893.611 - 3.893.611

12.179.578 - 4.029.578 1.400.000  الرصيد في نهاية الفترة 4.500.000 2.250.000
 

   الموحدة المرحلية الموجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم المالية) 11(رقم الى ) 1(رقم تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
U
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 شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار
U)شركة مساهمة سعودية( 

U المرحليةالتدفقات النقدية الموحدةقائمة  
U) غير مراجعة( 

U)بآالف الرياالت السعودية( 
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 م30/9/2006 م30/9/2005

 :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية  
 صافي دخل الفترة 5.222.327 3.893.611

 التعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية  
 :تشغيلية  الناتجة من النشاطات ال

   صافي،مخصص استثمارات وأخرى  196.250 501.465

 إستهالك وإطفاء  126.340 116.012

 مكاسب بيع موجودات ثابتة )278( )2.696(

 :النقص في الموجودات التشغيلية) الزيادة(صافي   
 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )107.614( )494.654 (

 حسابات عمالء جارية مدينة  )162.653( 175.202

 موجودات أخرى 94.867 155.398

 : في المطلوبات التشغيلية)النقص(صافي الزيادة   
 مطلوبات للبنوك )1.673.291( 1.837.163

 تمويل مرابحة مشترك من بنوك 1.875.000 -     

 ودائع العمالء  3.204.168 7.800.891

 الء أخرى حسابات عم )181.278( )289.337(

  مطلوبات أخرى 1.030.892 )240.449(

 صافي النقدية الناتجة من النشاطات التشغيلية 9.624.730 13.452.606

 

U  الموحدة المرحلية الموجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم المالية) 11(رقم الى ) 1(رقم تعتبر اإليضاحات المرفقة من U 

 Uيتبع 
U
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 رشركة الراجحي المصرفية لإلستثما
U)شركة مساهمة سعودية( 

U تابع(التدفقات النقدية الموحدة المرحلية قائمة( 
U)غير مراجعة( 

U)الف الرياالت السعوديةآب( 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 
 م30/9/2006 م30/9/2005

UإيضاحU

 :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية  

 متاجرة  )11.132.708( 5.601.934

 بيع بالتقسيط )4.008.771( )17.259.938(

 إستصناع 291.305 335.979

 مرابحة 4.145.969 )1.253.514(

 إستثمارات متنوعة )131.546( 106.753

 شراء موجودات ثابتة )520.510( )281.884(

 متحصالت من بيع موجودات ثابتة 807 5.291

 افي النقدية المستخدمة في النشاطات اإلستثماريةص )11.355.454( )12.745.379(

 :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية  
 توزيعات أرباح مدفوعة )450.000( )2.475.000(
 صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية  )450.000( )2.475.000(

 مهصافي النقص في النقد وما في حك )2.180.724( )1.767.773(

 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 6.850.086 5.890.322

 5                     النقد وما في حكمه في نهاية الفترة     4.669.362 4.122.549

  Uمعلومات اضافية غير نقديةU - 

  المعدل 39أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي  - 650.000 
 

U الموحدة المرحلية الموجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم المالية) 11(رقم الى ) 1 (رقمتعتبر اإليضاحات المرفقة من U 
 
 
 
 

U
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 شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار

U)شركة مساهمة سعودية( 

U الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية 

U م2006 سبتمبر 30المنتهية في  شهرالتسعة ألفترة 

U)غير مراجعة(U 

 

 ماــع - 1
 

 التأسيس والعمل
 

") الشركة) (" شركة مساهمة سعودية  (شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار      تتأسـس 
هـــ 1407 ذو القعــدة 3 وتــاريخ 59/ بالمرســوم الملكــي رقــم مهاوتــم التــرخيص بإنــشائ

م ــوزراء رق ـرار مجلس ال  ـقمن  ) 6(رة  ــا لما ورد في الفق    ــوفق) م1987 يونيو   29الموافــق   (
 ).م1987 يونيو 23الموافق  (هـ1407 شوال 26اريخ وت) 245(

 
 وعـنوان المركـز الرئيسي      1010000096تعمـل الـشركة بمـوجب الـسجل الـتجاري رقـم             

 :للشركة هو كما يلي
 

 شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار
  11411 الرياض – 28ص ب 

 المملكة العربية السعودية
 

مصرفية واإلستثمارية وفقا لعقد تأسيس     في مزاولة األعمال ال   الشركة  تتمـثل أغراض    
 األساسي وألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار          هاونظامالـشركة   

أو ها بمـــزاولة العملـــيات المـــصرفية واإلســـتثمارية لحـــساب الـــشركة قـــوم تإلـــيه أعـــاله و
بتأسيس بعض الشركات   الشركة   مت كما قا  .لحـساب الغيـر، داخـل المملكة وخارجها       

 .متلك جميع أو غالبية أسهمهات والتيالتابعة 
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 أسس االعداد و السياسات المحاسبية  - 2

 أسس اإلعداد   )أ

تقوم الشركة بإعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة طبقاً                     
لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي                       

كما تعد الشركة        . ية الخاصة بالتقارير المالية               السعودي والمعايير الدول       
وك نقوائمها المالية الموحدة المرحلية الموجزة لتتمشى مع نظام مراقبة الب             

 . ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية
 

يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة             
القيمة العادلة لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة        التاريخية المعدل لقياس     

 .من خالل قائمة الدخل 
 

 باجراء بعض التقديرات واالفتراضات     ، خالل دورة أعمالها العادية    ،تقوم الشركة 
التي يمكن أن تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها خالل                      

رات واالفتراضات بصورة          يتم تقويم هذه التقدي             . الفترة المالية القادمة         
 ويتم احتسابها استناداً إلى الخبرات السابقة والعوامل االخرى بما                 ،مستمرة

في ذلك الحصول على المشورة من االستشاريين واألحداث المستقبلية                           
 .المتوقعة التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف

 
لسعودي ويتم    تظهر القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة بالريال ا                      

 .تقريبها ألقرب ألف ريال سعودي
 

 السياسات المحاسبية)    ب 

 القوائم المالية    هذه      السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد                         تتمشى
  الموحدة  المتبعة في إعداد القوائم المالية     مع تلك المرحلية الموجزة   الموحدة  

 .م2005 ديسمبر 31السنوية للسنة المنتهية في 
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 ستثماراتي االصاف - 3
 

 :تكون صافي االستثمارات مما يليي
 بآالف الرياالت السعودية                                                                         

 م30/9/2005
 )غير مراجعة( 

م 31/12/2005
 )مراجعة(

 

م30/9/2006
 )غير مراجعة(

 

 استثمارات مسجلة بالتكلفة    
 :  المطفأة 

 متاجرة  34.674.024 23.398.060 26.509.374
 بيع بالتقسيط  51.328.475 47.475.367 41.828.662
 استصناع 2.265.777 2.557.082 2.667.949
 مرابحة 2.337.208 6.483.177 6.440.841

77.446.826 79.913.686 90.605.484  المجموع
    
  إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة    

 :   من خالل قائمة الدخل

 متنوعة 352.544 220.998 248.759

 لمجموعا 352.544 220.998 248.759
    

77.695.585 80.134.684 90.958.028  اإلجمالي
 

  وإلتزامات محتملةأموال المضاربة  - 4

 :تتكون أموال المضاربة واإللتزامات المحتملة مما يلي

                                            بآالف الرياالت السعودية                          
 م30/9/2005

 )غير مراجعة( 
م 31/12/2005

 )مراجعة(
 

 م30/9/2006
 )غير مراجعة(

 

 : أموال المضاربة–أ    
       استثمارات عمالء 2.122.850 1.542.071 1.972.917

 معادن     حسابات جارية  18.732 18.699 18.178

 المجموع 2.141.582 1.560.770 1.991.095
 : التزامات محتملة–ب    

      االعتمادات المستندية والقبوالت 2.583.674 2.738.673 2.728.473
       خطابات الضمان 2.176.113 2.575.522 2.502.346

4.768.820 5.944.449 5.294.853 
       التزامات لمنح ائتمان غير قابل 

        لإللغاء
 المجموع 10.054.640 11.258.644 9.999.639

11.990.734  اإلجمالي 12.196.222 12.819.414
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 النقد وما في حكمه - 5
 

يـتكون الـنقد ومـا فـي حكمـه المـدرج فـي قائمـة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية مما                 
 :يلي

                    بآالف الرياالت السعودية                                                  
 م30/9/2005

 )غير مراجعة(  
م31/12/2005

 )مراجعة(
م30/9/2006

 )غير مراجعة(
 

 نقد ومعادن ثمينة 3.307.225 2.903.086 2.499.507
 )حسابات جارية(مطلوبات من البنوك  1.355.914 2.430.942 1.142.151

) حسابات جارية(ة لدى مؤسسة النقد أرصد 6.223 1.516.058 480.891

 اإلجمالي 4.669.362 6.850.086 4.122.549
 
 قطاعات الشركة  - 6

 :ألغراض إدارية تتكون الشركة من ثالثة قطاعات مصرفية رئيسية وهي 

يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت                      :         )التجزئة(قطاع األفراد 
) المكشوفة(ات الجارية المدينة              االئتمانية والحساب    

والمنتجات االستثمارية وخدمات تداول األسهم                           
 .المحلية والدولية

يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات وكبار العمالء            : قطاع الشركات وكبار العمالء
والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة                   

 مثل      والمنتجات االستثمارية األخرى           ) المكشوفة(
االستثمارات في محافظ الصناديق والمساهمات في            

 .شركات

 قطاع الخزينة واالستثمار 
يشمل خدمات الخزينة والمؤسسات المالية ومحفظة           : الخارجي

 .المتاجرة الخارجية

تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقاً لألحكام والشروط التجارية االعتيادية                  
تمثل الموجودات    . رادات أو مصاريف جوهرية بين تلك القطاعات                    وال يوجد هناك اي          

والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا تمثل                 
 .غالبية موجودات ومطلوبات الشركة

تمارس الشركة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية ولها ست                             
م و  2006 سبتمبر   30 مسجلة خارج المملكة كما في        شركات تابعة منها خمس شركات     

إن إجمالي الموجودات والمطلوبات ونتائج أعمال هذه الشركات ال تعتبر جوهرية            . م2005
 .بالنسبة للقوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة للشركة ككل
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 2006 سبتمبـر    30فيمـا يلـي تحليـال باجمالـي موجــودات ومطلوبــــات الشركـــة كمــا في               
 م، ودخل ومصروفات العمليات وصافي الدخل للفترتين المنتهيتين في                       2005م و      

 :هذين التاريخين لكل قطاع من قطاعات األعمال والذي يمثل القطاع الرئيس للشركة
 

U2006مU 
 )غير مراجعة(بآالف الرياالت السعودية  

 االجمالي

قطاع الخزينة 
واالستثمار 

 الخارجي

 
شركاتقطاع ال

 وكبار العمالء
قطاع األفراد 

 )التجزئة(

 

 اجمالي الموجودات 58.238.000 17.357.892 28.648.750 104.244.642

 اجمالي المطلوبات 60.085.692  16.552.044   9.506.994  86.144.730

 اجمالي دخل العمليات 5.438.074 807.617 570.786 6.816.477
U)1.594.150  (U 

U67.160        U U)86.439   (U U)1.574.871(U اجمالي مصاريف العمليات 

 صافي دخل الفترة  3.863.203      721.178    637.946  5.222.327

 
U2005مU 

 )غير مراجعة(بآالف الرياالت السعودية  

 االجمالي

قطاع الخزينة 
واالستثمار 

 الخارجي

 
قطاع الشركات

 العمالءوكبار 
 قطاع األفراد

 )التجزئة(

 

 اجمالي الموجودات 49.594.773 14.560.413 25.098.700 253.88689.

 اجمالي المطلوبات 54.571.073 15.115.232  7.388.003 77.074.308

 اجمالي دخل العمليات 4.065.413 778.553 687.134 5.531.100

U)1.637.489(U 
U)64.548  (U U)85.310   (U U)1.487.631(U اجمالي مصاريف العمليات 

 صافي دخل الفترة   2.577.782    693.243   622.586    611.3.893

 

 تمويل مرابحة مشترك من بنوك  – 7
 

 1.875( مليون دوالر أمريكي     500يمثل تمويل مرابحة مشترك من بنوك تسهيالت بمبلغ         
تستحق . لمدة ثالث سنوات تم الحصول عليها من مجموعة بنوك            ) مليون ريال سعودي   
يتم سداد القسط السادس من       . ل ستة أشهر ولمدة ثالث سنوات        عوائد التسهيالت ك   

 . األرباح مع المبلغ األصلي المستلم بموجب هذه التسهيالت
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 رأس المال  – 8
 

 صفر  4وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ                      
 مليون ريال    4.500 من    على زيادة رأس مال الشركة       ) م2006 مارس    4الموافق  (هـ  1427

 مليون ريال سعودي باصدار سهم مجاني واحد مقابل كل سهمين              6.750سعودي إلى   
 .  مليون ريال سعودي من االرباح المبقاة2.250قائمين، وذلك بتحويل مبلغ 

 

 ربح السهم  – 9
 

 تم تجزئة القيمة االسمية            ،م2006 مارس      27طبقا لقرار هيئة السوق المالية بتاريخ                 
م وبالتالي زاد عدد      2006 أبريل    8هم بواقع خمسة أسهم لكل سهم اعتبارا من                للس

 مليون سهم مجاني كما هو مبين         45متضمنة  ( مليون سهم     135أسهم الشركة من     
 مليون سهم   675 ريال سعودي للسهم إلى      50بقيمة اسمية قدرها    )  أعاله 8في االيضاح   

حتساب الربح للسهم للفترتين          وعليه تم ا      .  ريال للسهم      10بقيمة اسمية قدرها          
 675م بقسمة صافي دخل الفترة على               2005م و     2006 سبتمبر     30المنتهيتين في     

في عدد االسهم الذي زاد نتيجة الصدار       ) بأثر رجعي (مليون سهم وذلك الظهار أثر التغير       
 االسهم المجانية المذكورة أعاله وتجزئة القيمة االسمية للسهم طبقاً لمعيار المحاسبة               

 ".ربح السهم" المتعلق بـ 33الدولي رقم 
 

 أرقام المقارنة  – 10
 

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتمشى مع تصنيفات الفترة                              
 .الحالية

 

 أحداث الحقة  – 11
 

 6.750 زيادة رأس مال الشركة من              2006 أكتوبر     8اقترح مجلس إدارة الشركة بتاريخ            
 مليون ريال سعودي على أن يتم إصدار سهم مجاني               13.500لى  مليون ريال سعودي إ    

إن اإلجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال سيتم               . واحد مقابل كل سهم قائم        
اتخاذها بعد أن يتم الموافقة على االقتراح من قبل الجمعية العمومية غير العادية                                

 .للشركة في اجتماعها القادم
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